Załącznik nr 3 do Regulaminu

OŚWIADCZENIA
Dotyczące Konkursu kompozytorskiego
na utwór wokalny do tekstów Mariana Hemara
dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Oświadczam, że:

 zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu i zobowiązuję się do jego przestrzegania,
 jako twórca dysponuję wszelkimi prawami autorskimi (osobistymi i majątkowymi) ‒ do załączonych utworów,
 w sytuacji przyznania mi nagrody nieodpłatnie i bezterminowo udzielam zgody na:





wykorzystanie utworów w celu umieszczenia zarejestrowania i wydania na płycie CD,
wykorzystanie partytur ww. Utworów do jego wykonywania i rejestracji ich wykonań do celów archiwalnych i promocyjnych Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,
prawykonania Utworów i dalsze wykonywanie utworów w ramach realizacji celów statutowych Organizatora,
utrwalanie wykonań Utworów w formie audio i audio-video oraz wykorzystanie powstałych tak nagrań Utworów do celów
promocyjnych i archiwalnych Organizatora na następujących polach eksploatacji:




w zakresie utrwalania i zwielokrotniania ‒ na zapis techniką cyfrową dźwięku i obrazu, wytworzenie i
wydanie na płycie CD oraz/lub DVD lub innych nośnikach, wyłącznie w celach niekomercyjnych,
w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono ‒ wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
w zakresie rozpowszechniania wykonania w sposób inny niż określony powyżej ‒ do nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania wykonania na wybranych stronach internetowych (w tym w ramach serwisów streamingowych, takich jak YouTube, Vimeo etc.),

w przypadku przyznania mi nagrody zobowiązuję się do umieszczania pełnej nazwy Utworu oraz informacji o okolicznościach jego
powstania we wszelkich ewentualnych wydaniach nutowych nagrodzonego Utworu oraz wszelkich innych odsyłających doń zestawieniach (np. strony Wikipedii etc.):

 Utwór powstał na potrzeby Konkursu Kompozytorskiego na napisanie muzyki do tekstów Mariana Hemara zorganizowanego
przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,

 Zrozumiałem zasady przetwarzania danych osobowych i oświadczam, iż zapoznałem/-am się z treścią Klauzuli informacyjnej
dot. przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Konkursu i nie zgłaszam do niej zastrzeżeń.

..............................
[data i podpis Uczestnika]

